ONTMOET-je
augustus/september

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag, 6 juli en 3 augustus , in de maand KOFFIELEUTE in de
bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag, 13 juli en 10 augustus , van de maand is er
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden en wel tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend, 14 juli en 11 augustus , van de maand bent u
tussen half 11 en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van
Vlijmen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.

SAAMPIES ETEN

29 juli 2018 en 26 augustus 2018

Op de laatste zondag van iedere maand is er SAAMPIES ETEN in de Zandley in Drunen.
Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00
uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley.
De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een kopje
koffie of thee bedraagt € 9,07 p.p. exclusief consumpties en kan NIET contant worden
voldaan.
Betaling kan op 3 manieren:
* met zgn. "Schakelring"-pas. U ontvangt dan korting op de menuprijs
(gereduceerd tarief van € 8,16)
* middels pinnen met eigen bankpas
* als u gebruik wenst te maken van een Heusden Pas rekent u contant € 4,55
af met de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg dragen voor de
financiële afwikkeling.
Hiervoor is inschrijving noodzakelijk.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

FIETSTOCHT:

24 AUGUSTUS 2018

De datum van de fietstocht is verplaatst van 20 JULI naar vrijdag 24 augustus.
Om 10:30 uur verzamelen bij de pastorie op het Raadhuisplein waar we na een kopje koffie /
thee gaan vertrekken voor een 22 km lange fietstocht.
Wij verwachten dat we om 14:00 / 14:30 uur weer terug zijn op het Raadhuisplein.
Voor de lunch zorgen wij maar u moet zelf een bord en bestek meenemen.
Voor diegene waarvoor 22 km te langs is maken we een kortere tocht van ongeveer 10 km.
De inschrijvingen voor de tocht van 20 juli zijn nu vervallen dus IEDEREEN die op
24 augustus mee wil:
OPGEVEN via de uitgebreide antwoordstrook op het inschrijfformulier!
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

Z.O.Z.
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BIESBOSCH EXCURSIE

5 september 2018

Alle Ontmoet'ers die zondag 24 juni j.l. tijdens Ontmoetings-bios de film "Holland, natuur in de
Delta" niet gezien hebben, hebben ECHT wat gemist. Het was een ode aan onze rivieren en
kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen……
Geen orka’s, olifanten of andere exotische dierentuindieren, maar de zeearend, haas en
stekelbaarsje stonden in deze film centraal met veel beelden, gemaakt in de Biesbosch.
Bovendien konden alle Ontmoet'ers, die die middag aanwezig waren, zich ook meteen
inschrijven voorde Biesbosch excursie! Zij hebben dus voorrang als er teveel personen mee
zouden willen.
Het programma op 5 september is gebaseerd op "vrijheid blijheid".
U geeft zelf aan wat ú graag wilt.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Lambertuskerk in Drunen met een busje
van Collectief Ouderen Vervoer Heusden ÓF u regelt zelf uw vervoer.
In het busje zijn enkele plaatsen beschikbaar voor rolstoel gebruikers.
Na aankomst is er gelegenheid om het museum te bezoeken.
Daarna is het tijd voor de lunch. Neemt u zelf broodjes bestek en drinken mee.
Picknicken is mogelijk in het gratis toegankelijke buitenmuseum De Pannekoek .
ÓF
U eet (voor eigen rekening) een hapje in het Biesbosch Museum restaurant.
Rond 13.00 uur verzamelen we voor de rondvaart met een
fluisterboot.
Er zijn voorlopig plaatsen gereserveerd op de boot "Oh so
still", die toegankelijk is voor mindervaliden (lift) en 4
rolstoelplaatsen aan boord heeft.
De boot vertrekt om kwart voor 2 en de rondvaart duurt
ongeveer een uur en een kwartier.
Wilt u niet mee varen? Ook dan is er nog genoeg te doen.
Zo is er een rondwandeling via een verhard pad van ongeveer
500 meter. Langs het pad staan bankjes.
Een ander belangrijk onderdeel van het museumeiland is de 'Biesbosch Beleving'. Dit
schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen, maakt de
waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied inzichtelijk. Vanuit het museum is
er zicht op deze waterbeleving.
Rond 15. 00 uur is de rondvaart afgelopen. Na een sanitaire stop in het museumgebouw
gaan we vervolgens weer richting Drunen, waar we rond 16.00 uur weer bij de Lambertus kerk
hopen te zijn.

Kosten p.p.:

gebruik Heusden Pas is mogelijk

Museum
€ 8,50
museum met museum jaarkaart
€ 0,00
rondvaart
€ 8,00
vervoer door Ontmoeten te regelen
€ 8,50
vervoer met eigen auto
€ 0,00
meerijden in personenauto vriend(in)
€ 5,00
ALLE hapjes en drankjes zijn voor eigen rekening.
Inschrijving vóór 30 juli a.s. middels inschrijfformulier of per mail/website is
noodzakelijk.
U ONTVANGT ALTIJD EEN BEVESTIGING VAN DEELNAME waarop ook de totaalprijs
voor u staat vermeld.
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uitnodiging

ONTMOETEN 2018

28 september 2018
Zoals het inmiddels een goede traditie is
geworden, organiseert ook dit jaar de Rotaryclub
in het kader van ons thema “Ontmoeten” een
gratis gezellig dag voor ouderen.
U bent van harte welkom in het Gouverneurshuis,
Putterstraat 14 in Heusden voor een gezellig
samenzijn.
Op vrijdag 28 september om 11.00 uur wordt u
verwelkomd met een lekker kopje koffie of thee,
waarna een gezellige dag zal volgen. In dit mooie
pand zal u tevens een heerlijke lunch worden
aangeboden.
De middag zal worden afgesloten rond de klok van 15.30 uur.
Heel graag tot dan!
Rotaryclub Heusden

Inschrijving middels Ontmoet-je inschrijfformulier of per mail/website is

noodzakelijk.

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 29 juli 2018

Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 18.30 uur - Kosten € 9,07 p.p.

0 FIETSTOCHT*** op 24 augustus 2018

Aanvang: 10.30 uur op het Raadhuisplein in Drunen. Kosten € 7.50
*** cijfer omcirkelen wat van toepassing is

1. ik doe graag mee aan de lange tocht vertrek om 11:00 uur voor een langere tocht,
dus u moet wel goed kunnen fietsen maar het is geen wedstrijd.
2. vertrek om 11:30 uur voor een wat kortere tocht waarbij weinig fietservaring nodig is.
3. u komt direct, op eigen gelegenheid, naar de picknickplaats.
0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 26 augustus 2018

Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 18.30 uur - Kosten € 9,07 p.p. (zie info Ontmoet-je)

0 JA!! Ik ga graag mee met de BIESBOSCH EXCURSIE 5 september 2018

Wat wilt u die dag? ***
*** cijfer omcirkelen wat van toepassing is
1. museum bezoeken
2. rondvaart maken
3. vervoer door ONTMOETEN te regelen
4. ik rij met m'n eigen auto
5. ik heb zelf vervoer want ik rij mee met..........................................................(naam chauffeur)
0 ONTMOETEN 2018 op 28 september 2018 in het Gouverneurshuis Putterstraat 14 Heusden.
Aanvang 11.00 uur tot 15.30 uur

Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________ Postcode / plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________

DIT INSCHRIJFFORMULIER INLEVEREN BIJ:

Gemeentehuis Drunen

Raadhuisplein 16 in Drunen
Binnen aan de balie kunt u het inschrijfformulier afgeven, openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur. Buiten de openingstijden mag u het inschrijfformulier in de brievenbus
stoppen (brievenbus hangt buiten naast de ingang).

